
De verwarrende wereld van de Installateur 



Deze presentatie 

• Tijd: 30 minuten 

• Demo’s 

• Vragen: 

– Kort 

– Lange antwoorden: achteraf 

– Mathieu.melenhorst@croon.nl 



Voornaamste stoorbronnen 

Bron Koppelweg Slachtoffer 

Frequentie drive 

Uninterruptable power 

supply (UPS) 

Overige niet lineaire 

belastingen en aktieve 

elektronika 

ESD 

Bliksem 

Lucht 

Geleid 

Analoog (regelaars e.d.) 

Digitaal (µP, PLC,..) 

EMC drieluik krachtig analysehulpmiddel. 

Bronnen kunnen ook het slachtoffer zijn! 



Frequentiedrive: dankbaar onderwerp 

M Drive 

PLC 

Regelunit 

Voorschriften 

‘aarding’ 

Omgeving 

Gevoeligheid 

Mantelaansluiting 

Connector 

Vatbaarheid 

Vatbaarheid 

Grote gemene deler: kabels (referentiehuishouding) 



Demo 



Kabels: de verwarrende werkelijkheid 

Specificaties van de fabrikant 

1 
2 

3 



Uit het leven gegrepen (1) 

Optical braid coverage YmvKas: ± 91% 

(zie “EMC van Installaties”) 

“Is deze kabel 

goed?” 

Zo zeker niet! 



Uit het leven gegrepen (2) 

“Weet ik niet. 

Zou goed 

kunnen.” 

Transferimpedantie een 

betere maat voor EMC 

kabelprestatie dan optical 

braid coverage: 

 

• RG58: 96% -36mΩ/m 

• RG213: 96% - 8mΩ/m1 

 

Let op: een ‘goede’ kabel 

die ‘slecht’ is afgemonteerd 

kan slechter zijn dan een 

‘goed’ afgemonteerde 

‘slechte’ kabel. 

1: Van Helvoort & Melenhorst “EMC van Installaties” 



Uit het leven gegrepen (3) 



Kabel op aanvraag gemaakt 

• In een aantal gevallen 

worden kabels op 

aanvraag gemaakt 

• Terugkoppeling 

fabrikant: 

– Coverage 

– Capaciteit 

– Zelfinductie 

• Berekenen Ztr? 



Wat doen we met de mantel (1) 

• Twee zijden, vele 

mogelijkheden 

• Fabrikantvoorschriften 

• NPR 61000-5-2 

• Overige publicaties 

• ?? 



Fabrikantvoorschrift ook verwarrend 



Het ene doen, het andere niet laten 

• Kas-kabel met pulsvormige 

stroom (250 A) 

– Van 15kV → 218 V (÷68) door 

mantel1 

– Van 218 → 2.4 V (÷90) door 

goot1 

– Afhankelijk van de positie in 

de goot 

– Afhankelijk van de frequentie 

• Let erop dat de goot en 

gootdelen goed zijn 

doorverbonden (geen 

‘geel/groen’) 1: Van Helvoort & Melenhorst “EMC van Installaties” 
2: persoonlijke stellingname 

EMC kabel = Kas-kabel + goot2 



Singles 

• Demo: Kaskabel en 

Coax 

• Hoe gedraagt de 

kabelmantel zich? 

– Stroom door binnenader → 

veld → mantel werkt tegen 

– Mantel tweezijdig aarden: 

stroom door omgeving 

(AC!) 

• Conclusie: niet verstandig 

om mantels altijd aan 

twee zijden te ‘aarden’. 



Vragen? 


